Програма « Київського податкового форуму-2018»
Дата проведення: 20 листопада 2018 року
Місце проведення: Комплекс «Mercure Congress Centre» за адресою: Київ, вул. Вадима Гетьмана 8/26, 4-5 поверх.
Розклад часу
09.00 – 10.00
09.40 – 10.00
4 поверх
10.00
10.00 – 10.20 (20
хв)

10.20 – 12.20
(2 год)
5 поверх

Розклад заходу та спікери
Реєстрація учасників. Вітальна кава.
Спілкування почесних гостей і спікерів з пресою.
Початок заходу
Відкриття форуму.
Промова Голови Комітету Верховної Ради України з питань податкової та митної політики Ніни
Южаніної (5 хв)
Промова Київського міського Голови Віталія Кличка (5 хв)
Промова в.о. Голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова (5 хв)
Промова начальника Головного управління ДФС у м. Києві Людмили Демченко (5 хв)
Пленарне засідання: Формування податкової культури у місті Києві.
Реформування та сервіси столичної ДФС.
1. Відкриття пленарного засідання
Людмила Демченко, начальник Головного
2. Реформування та сервіси столичної ДФС
управління ДФС у м. Києві (15 хв)
3. Новації податкового законодавства

4. План дій з реформування
податковому напрямку

Ніна Южаніна, народний депутат України, Голова
Комітету Верховної Ради України з питань
податкової та митної політики (15 хв)
ДФС

5. Автоматизація сервісів ДФС: спрощення
ведення бізнесу

у

Сергій Верланов, заступник Міністра фінансів
(15 хв)
Олександр Власов, в.о. Голови Державної
фіскальної служби України (15 хв)

6. Електронні сервіси та послуги, що надаються
органами ДФС
7. Формування податкової культури

Наталія Калєніченко, директор Департаменту
обслуговування платників Державної фіскальної
служби України (10 хв)
Данило Гетманцев, доктор юридичних
наук, професор, адвокат, почесний президент
юридичної компанії Jurimex, експерт TaxLink (15 хв)

Обговорення (30 хв)
8. Закриття пленарного засідання
12.20 – 12.50 (30
хв)
12.50 – 14.40
(1 год 50 хв)
5 поверх

Людмила Демченко, начальник Головного
управління ДФС у м. Києві (5 хв)

Кава-брейк. Спілкування з пресою.
Дискусійні
панелі
(дві
дискусійні
панелі
одночасно)

1. Кияни та податки.
Хто, Коли, Як й за що повинен сплачувати податки?
1. Відкриття панелі
Володимир Репік, директор Департаменту
2. Новації в оподаткуванні землі та
фінансів виконавчого органу Київської міської
майна
ради (Київської міської державної адміністрації)
(15 хв)
3. Поліпшення якості
адміністрування місцевих податків

Андрій Странніков, голова постійної комісії
Київської міської ради з питань бюджету та
соціально-економічного розвитку (15 хв)

4. Залучення до декларування
громадян

Володимир Варгіч, заступник начальника
Головного управління ДФС у м. Києві (15 хв)

5. Оподаткування місцевими

Діна Серебрянська, к.е.н., експерт з місцевого

податками та зборами в умовах
бюджетної децентралізації

економічного розвитку Асоціації міст України
(15 хв)

6. Оподаткування доходів від
здавання в оренду нерухомого
майна, якщо орендодавець є
фізичною особою, яка не є суб’єктом
підприємницької діяльності.
Міжнародна практика

Петер Мандлер, експерт GIZ, керівник відділу
фундаментальних, реформаторських та
конституційних питань Управління з питань
податків, зборів, а також законодавства з питань
фінансових ринків Міністерства фінансів землі
Гессен Федеративної Республіки Німеччини

Доходи від торгівлі через мережу
Інтернет

Маркус Дрост, експерт GIZ, фаховий аудитор в
сфері ПДВ перевірок крупних підприємств та
концернів Податкової адміністрації
м. Дюссельдорф, доцент Федеральної фінансової
академії Федеративної Республіки Німеччини
(15 хв)

Обговорення (30 хв)
6. Закриття панелі

12.50 – 14.40
(1 год 50 хв)
4 поверх

Дискусійні
панелі
(дві
дискусійні
панелі
одночасно)

Володимир Репік, директор Департаменту
фінансів виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної адміністрації)
(5 хв)

2. Трансфертне ціноутворення в умовах сьогодення
1. Відкриття панелі
2. Аналіз робочих процесів на базі
ГУ ДФС у м. Києві в сфері
трансфертного ціноутворення

Злата Лагутіна, заступник начальника
Головного управління ДФС у м. Києві (15 хв)

3. Новації в законодавстві ТЦУ

Тетяна Острікова, народний депутат України
(15 хв)

4. Основні завдання з мінімізації
ризиків ТЦУ для українських
компаній, що працюють на
міжнародних ринках:
- принципи корпоративного
структурування;
- внутрішні регламенти;
- звітування;
Обґрунтування відповідності
принципу «витягнутої руки».

Лариса Врублевська, аудитор, партнер,
керівник практики ТЦУ юридичної групи
EUCON (15 хв)

5. Податкові спори під час перевірок
контрольованих операцій: позиція
платників та контролюючих органів

Микола Мішин, керівник Групи трансфертного
ціноутворення КПМГ в Україні (15 хв)

Обговорення (50 хв)
6. Закриття панелі
14.40 – 15.10 (30
хв)

Кава-брейк

Злата Лагутіна, заступник начальника
Головного управління ДФС у м. Києві (5 хв)

